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Název materiálu:

Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova odpovídající 
odvodu za porušení rozpočtové kázně

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

a) schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci odpovídající 
odvodu za porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci 
„Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč a její účetní 
vyřazení (odpis),

b) ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova učinění opatření v organizační 
struktuře Magistrátu města Přerova vedoucích k ucelenému a jasně definovanému 
procesu projektového řízení investiční akce jako celku s nastavenými povinnostmi a 
odpovědností.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Škodní komise

doporučuje v návaznosti na důvodovou zprávu přijetí usnesení v navrženém znění s podnětem 
tajemníkovi MMPr učinit příslušná opatření v rovině pracovně právní.

Rada města Přerova

přijala usnesení ve VARIANTĚ I předloženého návrhu na usnesení, jímž podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova a) schválit vzdání se práva vymáhání náhrady škody a současně 
b) uložit tajemníkovi MMPr učinění opatření v organizační struktuře MMPr. VARIANTA II 
představovala uložení vymáhání škody odpovídající odvodu za porušení rozpočtové kázně. 



Dále doplnila Rada města Přerova své usnesení č. 215/10/4/2015 z 10. schůze konané dne 
19.2.2015 o bod 2., jímž uložila tajemníkovi MMPr zajistit v rámci pracovně právních vztahů 
srážku osobního příplatku příslušným zaměstnancům (podrobně viz důvodová zpráva). 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov realizovalo v r. 2009 investiční akci „Rekonstrukce autobusového 
nádraží v Přerově“. Za účelem čerpání dotace na projekt byla dne 9.4.2009 uzavřena Smlouva 
o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen 
„poskytovatel dotace“), jako poskytovatelem finančních prostředků a statutárním městem 
Přerovem, jako příjemcem, ve výši 99.999.999,99 Kč (dále jen „Smlouva o poskytnutí 
dotace“). 

Dne 4.10.2012 vydal poskytovatel dotace rozhodnutí č.j.: OKN-ROP 10/2011 o částečném 
prominutí povinnosti odvodu, jímž se městu Přerov u předmětného projektu částečně promíjí 
povinnost odvodu, a to z původní výše 2.809.660,- Kč na výši 352.351,89 Kč z důvodů 
hodných zvláštního zřetele.

Tajemník MMPr jmenoval 25.11.2013 pracovní skupinu škodní komise ve složení Ing. 
Marcela Herbríková, Ing. Alena Klementová, Mgr. Jana Hrubá a Mgr. Martina Švestková, 
která vyhotovila zápis o svých zjištěních dne 5.5.2014 a tento byl předán tajemníkovi MMPr 
dne 7.5.2014. Škodní komise byla s tímto seznámena před jednáním konaném dne 26.6.2014. 
Jednání škodní komise se obvykle účastní tajemník MMPr, Oldřiška Sedláčková –
předsedkyně a členka škodní komise, Mgr. Jana Hrubá – členka škodní komise, Mgr. Kateřina 
Steffanová – členka škodní komise a zástupkyně odborové organizace, Ing. Marcela 
Herbríková – interní auditorka a Mgr. Martina Švestková – organizace škodní komise za odd. 
právní. Ve vztahu k vyměřenému odvodu za porušení rozpočtové kázně pracovní skupina 
škodní komise konstatovala, že „oddělení dotací nezajistilo splnění podmínek dle Smlouvy o 
poskytnutí dotace, pokud jde o včasné hlášení změn v projektu, neboť nedostatečně 
informovalo oddělení investic o nutnosti okamžitého hlášení veškerých změn projektu 
poskytovateli dotace. Toho času měla obě oddělení společné vedení, byla součástí jednoho 
odboru. Míru zavinění konkrétních osob je obtížné prokázat“. 

Tajemník MMPr (Ing. Jiří Bakalík) vydal dne 2.10.2014 rozhodnutí o odpovědnosti 
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli a rozhodl o povinnosti nahradit škodu 
odpovídající odvodu za porušení rozpočtové kázně vzniklou statutárnímu městu Přerov 
jakožto zaměstnavateli, a to zaměstnancům Ing. Haně Mikulové (60%), Ing. Zdeňkovi 
Dostálovi (30 %) a Ing. Pavlu Galovi (10 %), každému do maximální výše čtyřapůlnásobku 
průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobili škodu. 
Jmenovaní převzali rozhodnutí dne 2.10.2014. 

K rozhodnutí podali následně jmenovaní k rukám tajemníka MMPr svá písemná vyjádření. 
Ing. Hana Mikulová uvedla, že si není vědoma porušení svých pracovních povinností a tím i 
způsobení škody. Při řešení problémů v projektu se snažili vždy eliminovat rizika na co 
nejmenší míru, což je i výsledek jednání s poskytovatelem dotace ohledně porušení 
rozpočtové kázně. Uvedla rovněž, že selhal i vnitřní kontrolní systém úřadu. 
Ing. Zdeněk Dostál odmítl závěry, které jsou obsaženy v rozhodnutí tajemníka a uvedl, že ve 
vztahu k důvodu vzniku dané škody se nedopustil zaviněného porušení své pracovní 
povinnosti, když nebyl seznámen s podmínkami poskytovatele dotace, tedy tyto nemohl 



úmyslně porušit. Stejně tak nemohlo dojít ani k nedbalostnímu porušení jeho pracovních 
povinností, neboť informace o průběhu dané akce předával průběžně tehdejšímu vedoucímu 
odd. investic Jiřímu Rabovi a odd. dotací v termínech a formě, která byla po něm požadována, 
tedy postupoval v souladu s pokyny specializovaného pracoviště. 
Ing. Pavel Gala připomněl, že zdaleka nejen aktivitou politiků, ale zejména v detailech 
aktivitou a pracovním úsilím kolektivu pracovníků odboru rozvoje se podařilo získat na 
desítky investičních akcí dotační prostředky ve výši cca 700 mil. Kč. To, jak je celá věc 
popsána z pozice Úřadu regionální rady je právě výsledkem několikerého jednání se zástupci 
úřadu, kdy všichni zainteresovaní měli zájem situaci řešit tak, aby dopad byl dle dalších 
souvisejících pravidel minimální. Naopak, pokud by neprobíhala intenzivní jednání, hrozilo 
by vrácení daleko větší částky. Vždyť na podkladě těchto jednání došlo ke zmírnění 
finančního dopadu na příjemce o 95 %. Dále uvedl, že na podkladě vydaného platebního 
výměru nebyl typ řadiče uznán za způsobilý výdaj, protože typ řadiče z projektové 
dokumentace se již v době realizace nevyráběl. To, že byl osazen nový, výkonnější, je 
logickým důsledkem technologického vývoje v oboru dopravních technologií. Lze tedy 
argumentovat, že pokud se odečte tento nezpůsobilý výdaj tak zůstává k vrácení pouze 5 % 
částka ve výši 129.332,- Kč. Z praxe je běžné, že poskytovatelé dotací, nejen u velkých 
náročných staveb, krátí dotační částky o nezpůsobilé výdaje, je to jejich pravomoc. Své 
vyjádření Ing. Gala shrnul tak, že všichni kompetentní pracovníci se snažili tuto akci dovést 
do zdárného konce. Celá akce stála cca 150 mil. Kč, z dotace bylo obdrženo 96 mil. Kč. Celý 
kolektiv pracovníků odvedl dobrou práci a je přesvědčen, že to vše jsou důvody hodné 
zvláštního zřetele, které se ani v náznaku v rozhodnutí neobjevují. 

Po uplynutí lhůty k úhradě náhrady škody dle rozhodnutí tajemníka, byla zaslána 
jmenovaným výzva k vyjádření, zda předmětnou odpovědnost za škodu uznávají/neuznávají, 
příp. v jaké míře. Všichni jmenovaní shodně uvedli, že odpovědnost za škodu neuznávají.

Na jednání škodní komise konané dne 17.12.2014 byli přizváni k osobnímu vyjádření k věci 
Ing. Hana Mikulová, Ing. Zdeněk Dostál i Ing. Pavel Gala. Ze strany škodní komise bylo 
opakovaně upozorněno na absenci fungujícího projektového řízení. Závěrem tohoto jednání 
škodní komise: „Z pokynu Mgr. Puchalského prověří škodní komise v návaznosti na 
stanovení míry odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců rovněž míru odpovědnosti 
zaměstnavatele, zejména s ohledem na nefungující projektové řízení a absenci jasného 
vymezení některých povinností zaměstnanců, které mohly znamenat nedostatečné nebo 
nevčasné předávání informací v rámci IA, které jakožto jasně nastavené procesy měly být 
součástí organizační struktury a organizačního řádu MMPr.“ (pozn. primátor statutárního 
města Přerova Mgr. Vladimír Puchalský plní dočasně úkoly vyplývající z funkce tajemníka 
MMPr dle ust. § 110 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů). 

Škodní komise na svém jednání dne 14.1.2015 za účelem prověření míry odpovědnosti 
zaměstnavatele u odvodu za porušení rozpočtové kázně ve věci rekonstrukce autobusového 
nádraží v Přerově doporučila Mgr. Puchalskému předložení předlohy do orgánů obce s 
variantními možnostmi dalšího postupu takto:

Rada města Přerova po projednání
VARIANTA I
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
a) schválit vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci odpovídající odvodu za 
porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce 



autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč a její účetní vyřazení (odpis),
b) uložit tajemníkovi Magistrátu města Přerova učinění opatření v organizační struktuře 
Magistrátu města Přerova vedoucích k ucelenému a jasně definovanému procesu 
projektového řízení investiční akce jako celku s nastavenými povinnostmi a odpovědností.

VARIANTA II
ukládá oddělení právnímu Odboru vnitřní správy vymáhat škodu odpovídající odvodu za 
porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce 
autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč za zaměstnanci.

k VARIANTĚ I:
Dle ust. § 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákoník práce“) „zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu 
způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním“. Dle odst. 2 citovaného ustanovení „byla-li škoda způsobena také 
porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně 
omezí“. Zaměstnavatel je přitom povinen prokázat zavinění zaměstnance.

Předpokladem pro vznik odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli za škodu podle ust. § 
250 odst. 1 zákoníku práce je porušení pracovních povinností zaměstnancem, vznik škody, 
příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody a zavinění na 
straně zaměstnance. Ke vzniku povinnosti k náhradě škody je zapotřebí, aby všechny 
předpoklady byly splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich, odpovědnost za škodu nemůže 
nastat. Není však dána odpovědnost zaměstnance za tu část škody, která byla způsobena 
porušením povinností ze strany zaměstnavatele. Povinnosti pracovněprávního charakteru jsou 
stanoveny zaměstnanci právními předpisy, pracovním řádem, pracovní smlouvou, popř. 
(důsledně vzato) pokyny vedoucích zaměstnanců, kteří jsou oprávněni na jednotlivých 
stupních řízení stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, 
řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. Protiprávnost na 
straně zaměstnance je pak objektivně existující rozpor mezi určitým jednáním (v tomto 
případě opomenutím určitého jednání) zaměstnance a stanovenou právní povinností 
(stanoveným pravidlem chování). „Protiprávnost je objektivním stavem, který je, nebo není 
dán, který může a nemusí být způsoben zaviněním zaměstnance a jehož existence sama o sobě 
– jinak řečeno – není závislá na subjektivním vztahu zaměstnance ke svému jednání, které se 
příčí stanoveným pravidlům chování, a k následkům tohoto jednání – škodě.“ (rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.8.2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001). 

Podle ust. § 301 písm. d) zákoníku práce „jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit s 
prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele 
před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele." Uvedené povinnosti představují mravní imperativ kladený na každého 
zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému 
zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k 
majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele. 
Zákonná omezení odpovědnosti zaměstnanců za škodu jsou následující:
1. Zaměstnanec odpovídá pouze za škodu, kterou on sám na základě svého zavinění způsobil. 
Při poměrném rozdělení náhrady škody je tak třeba zkoumat závažnost porušení pracovních 
povinností a míru zaměstnancova zavinění. V tomto případě vyslovila škodní komise názor, 
že míru zavinění konkrétních osob je obtížné prokázat. 



2. Možnost omezení odpovědnosti zaměstnance přichází v úvahu rovněž v případě, jde-li o 
škodu způsobenou z nedbalosti. Byla-li škoda zaměstnancem způsobena úmyslně, míra jeho 
zavinění odpovídá vždy celé škodě a jeho odpovědnost nelze omezit vzhledem k porušení 
povinností zaměstnavatele. V tomto případě se jedná u všech zaměstnanců o nedbalostní 
porušení pracovních povinností, následkem čehož je nutno se zabývat poměrným omezením 
odpovědnosti každého zaměstnance, když škoda byla způsobena také porušením povinností ze 
strany zaměstnavatele. Ta byla škodní komisí shledána zejména v nefungujícím projektovém 
řízení a absenci jasného vymezení některých povinností zaměstnanců, které mohly znamenat 
nedostatečné nebo nevčasné předávání informací v rámci investiční akce, a které jakožto jasně 
nastavené procesy měly být součástí organizační struktury a organizačního řádu MMPr. 
3. Podle ust. § 264 zákoníku práce „z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši 
náhrady škody přiměřeně snížit“. Výši požadované škody určuje zaměstnavatel. Uvedené 
ustanovení zakotvuje tzv. moderační právo soudu určit výši náhrady škody nižší částkou, než 
je skutečná škoda (resp. než je limit po zaměstnanci požadovatelné náhrady škody) tak, aby 
přiznaná náhrada škody vyjadřovala to, co v konkrétním případě lze po zaměstnanci 
spravedlivě požadovat. 

k VARIANTĚ II:
V případě přijetí usnesení v této variantě by se měl okruh zaměstnanců, po nichž bude 
vymáhána náhrada škody rozšířit o t.č. vedoucího odd. investic Jiřího Rabu, kterému byly 
jakožto přímému nadřízenému předávány Ing. Dostálem veškeré informace o průběhu 
investiční akce. Výsledek soudního sporu v tomto případě lze označit za nejistý, a to právě s 
ohledem na výše vyjmenované body 1. – 3. odpovídající zákonným omezením odpovědnosti 
zaměstnanců za škodu a konkrétní škodu odvodu za porušení rozpočtové kázně u investiční 
akce rekonstrukce autobusového nádraží. Je jednoznačné, že škoda byla způsobena z 
nedbalosti a nejednalo se o úmyslné jednání proti dobrým mravům. Se zahájením soudního 
sporu by byly spojeny náklady soudního řízení (soudní poplatek ve výši cca 17,5 tis. Kč) a v 
případě, že bychom ve sporu nebyli plně úspěšní (rozsah a míru zavinění je obtížné i ve vazbě 
na spoluodpovědnost zaměstnavatele spravedlivě určit), rovněž náklady právního zastoupení 
jednotlivých zaměstnanců. K modifikaci náhrady škody by s největší pravděpodobností došlo 
nejen ve vztahu k určité míře odpovědnosti zaměstnavatele, ale i ve vztahu mezi zaměstnanci 
vzájemně, a ve vztahu k celkové výši škody, když přiznaná náhrada škody má vyjadřovat 
pouze to, co lze po zaměstnanci spravedlivě požadovat. Důkazní břemeno leží v plné míře na 
poškozeném zaměstnavateli. 

Škodní komise doporučila ve vazbě na výše uvedené přijetí usnesení ve VARIANTĚ I, tj. 
vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci s uložením tajemníkovi 
MMPr realizace takových opatření v organizační struktuře MMPr, která povedou k 
ucelenému a jasně definovanému procesu projektového řízení investiční akce jako celku 
s nastavenými povinnostmi a odpovědností. Škodní komise posuzovala nejen výše 
uvedené legislativní aspekty škodní události, které při bližším posouzení nelze závěrovat 
jednoznačně a určitě a lze tak reálně předpokládat v případě soudního sporu značnou 
modifikaci žalované částky náhrady škody, kdy za zásadní z pohledu spoluodpovědnosti 
zaměstnavatele se jeví absence jasně nastavených procesů v rámci organizační struktury 
a organizačního řádu MMPr, ale rovněž je ve vztahu k plnění pracovních povinností 
zaměstnanců brát v úvahu nedbalostní pochybení zaměstnanců a jejich aktivní přístup k 
eliminaci škody, kdy konkrétními opatřeními spočívajícími v aktivních jednáních u 
poskytovatele dotace docílili snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně z původní 



výše 2.809.660,- Kč na výši 352.351,89 Kč právě z důvodů hodných zvláštního zřetele. Je 
třeba doplnit, že zbývající částka odvodu ve výši 352.351,89 Kč odpovídá částce 
minimálního odvodu, kdy pod tuto hranici nemohl poskytovatel dotace odvod dle jeho 
pravidel snížit. Lze se tak domnívat, že v případě nenastavení této 5 % hranice 
minimálního odvodu, by nebyla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně 
vůbec. Za nezbytnou považuje škodní komise při doporučené variantě realizaci 
pracovně právních opatření směrem k zaměstnancům Ing. Mikulové, Ing. Dostálovi, 
Ing. Galovi a J. Rabovi.

Rada města Přerova přijala na své 10. schůzi konané dne 19.2.2015 usnesení č. 
215/10/4/2015, tj. usnesení ve VARIANTĚ I a současně jej doplnila o bod 2. takto:

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
a) schválit vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci odpovídající odvodu za 
porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce 
autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč a její účetní vyřazení (odpis),
b) uložit tajemníkovi Magistrátu města Přerova učinění opatření v organizační struktuře 
Magistrátu města Přerova vedoucích k ucelenému a jasně definovanému procesu 
projektového řízení investiční akce jako celku s nastavenými povinnostmi a odpovědností.

2. ukládá tajemníkovi MMPr zajistit v rámci pracovně právních vztahů srážku osobního 
příplatku z platu zaměstnancům Ing. Haně Mikulové ve výši 50 % z osobního příplatku po 
dobu 3 měsíců a Ing. Pavlu Galovi, Jiřímu Rabovi a Ing. Zdeňku Dostálovi ve výši 50 % z 
osobního příplatku po dobu 1 měsíce.

(pozn. zpracovatelka paní Oldřiška Sedláčková byla v době zpracování předlohy 
zaměstnankyní statutárního města Přerova a předsedkyní škodní komise MMPr)


